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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  17-12-2019

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 17η ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 45177/13-12-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ

της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα συζητήσει και

vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα πέντε (5) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Μπίτζιος  ∆ηµ.,  4)Πούρος  Γεώργ.,

5)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Πνευµατικός  Αλέξ.,  2  Κορδώσης  Χρ.,  3)Κόλλια  Κων.  (προσήλθε  κατά  τη  συζήτηση  του  5ου

θέµατος ηµερήσιας διάταξης), 4)Ταγαράς Βασ..

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   ΑΠΟΦΑΣΗ  557  η  : Ο Πρόεδρος  συνεχίζοντας  την  εισήγησή  του  για το  2ο  θέµα της  ηµερήσιας

διάταξης  «∆ιαγραφή χρεών ή/και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ.174 Κ∆Κ)», λέει στην

Επιτροπή ότι σύµφωνα µε το εδάφιο κi της παρ. 1 του άρθρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-

2019) µε  το  οποίο  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  72 του  Ν.  3852/2010 «Αρµοδιότητες  οικονοµικής

επιτροπής  ∆ήµων» και ισχύει, η  Οικονοµική  Επιτροπή  αποφασίζει για τη διαγραφή  χρεών  ή/και

απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

       Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής την υπ' αριθµ. πρωτ. 43337/08-11-

2019  εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

  

ΘΕΜΑ:<<∆ιαγραφές από χρηµατικούς καταλόγους Κοιµητηρίων>>.
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1. Ο κος Μπούρας Παύλος τ. Κωνσταντίνου µε ΚΩ∆. 81307 είναι χρεωµένος εκ παραδροµής
στο χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Στεφανίου έτους 2019 για διπλό τάφο. Σύµφωνα µε
την 34058/07.10.2019 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22,00€ πλέον
προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 35, διότι ο τάφος είναι µονός.

2. Ο κος Κορδώσης Μιχαήλ τ. Νικολάου µε ΚΩ∆. 61816 είναι χρεωµένος εκ παραδροµής στο
χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Κλένιας έτους 2018 & 2019 για διπλό τάφο. Σύµφωνα µε
την 35292/09.10.2019 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22,00€ πλέον
προσαυξήσεων  έτους  2018  µε  αρ.  Χρέους  159  και  το  ποσό  των  22,00€  πλέον
προσαυξήσεων έτους 2019 µε αρ. Χρέους 234, διότι ο τάφος είναι µονός.

3. Ο κος  Μήτσο  Θωµάς  τ. Σωκράτη  µε  ΚΩ∆.  Λ10519 είναι  χρεωµένος  εκ  παραδροµής στο
χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Άσσου έτους 2018 & 2019 για διπλό τάφο. Σύµφωνα µε
την 30638/05.09.2019 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22,00€ πλέον
προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 224, έτους 2018 και το ποσό των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων
έτους 2019 µε αρ. Χρέους 127, διότι ο τάφος είναι µονός.

4. Η κα ∆ιατσίνδη Βασιλική τ. Σπυρίδωνα µε ΚΩ∆. 132104 είναι χρεωµένη εκ παραδροµής στο
χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Αγ.Βασιλείου  έτους  2018  &  2019  για  διπλό  τάφο.
Σύµφωνα µε την 34055/01.10.2019 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των
22,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 43 έτους 2018 και το ποσό των 22,00€ πλέον
προσαυξήσεων έτους 2019 µε αρ. Χρέους 170, διότι ο τάφος είναι µονός.

5. Η  κα  ∆ελή  Αικατερίνη  τ.  Ιωάννη  µε  ΚΩ∆.  39646  είναι  χρεωµένη  εκ  παραδροµής  στο
χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Αγ.Άννης  Αρχ.Κορίνθου  έτους  2017,2018  &  2019  για
διπλό τάφο. Σύµφωνα µε την 34948/07.10.2019 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί
το  ποσό  των  35,00€ πλέον  προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  244 έτους  2017,  το  ποσό  των
35,00€ πλέον προσαυξήσεων,αρ.Χρέους 241 έτους 2018, και το ποσό των 22,00€ πλέον
προσαυξήσεων έτους 2019 µε αρ. Χρέους 173 ,διότι ο τάφος είναι µονός.

6. Η κα Καλλαρά Χριστίνα τ. Εδουάρδου µε ΚΩ∆. 117778 είναι χρεωµένη εκ παραδροµής στο
χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Κλένιας  για  δύο  µονούς  τάφους  τα  έτη  2011-2019.
Σύµφωνα µε την 34246/02.10.2019 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των
98,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 283 για τα έτη 2011-2015, το ποσό των 22,00€
πλέον  προσαυξήσεων,αρ.Χρέους  257  έτους  2016,  το  ποσό  των  22,00€  πλέον
προσαυξήσεων έτους 2017 µε αρ. Χρέους 163 , το ποσό των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων
έτους 2018 µε αρ. Χρέους 14, το ποσό των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων έτους 2019 αρ.
Χρ.159, διότι κατέχει έναν µονό τάφο.

7. Η κα Σπυροπούλου Μαρία τ. Γεωργίου µε ΚΩ∆. Λ5333 είναι χρεωµένη εκ παραδροµής στο
χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Κ.Άσσου έτους 2017 & 2018 για διπλό τάφο. Σύµφωνα µε
την 33530/26.09.2019 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22,00€ πλέον
προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  145  έτους  2017  &  το  ποσό  των  22,00€  πλέον
προσαυξήσεων,αρ.Χρέους 26 έτους 2018,διότι ο τάφος είναι µονός.

8. Ο  κος  Ριζόγιαννης  Γεώργιος  τ.  Αναστασίου  µε  ΚΩ∆.  TEN-28369  είναι  χρεωµένος  εκ
παραδροµής στο χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Αγ.Ιωάννη έτους 2019 για διπλό τάφο.
Σύµφωνα µε την 33537/26.09.2019 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των
44,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 52 έτους 2019 διότι έγινε αλλαγή ονόµατος στο
όνοµα του ανιψιού του και χρεώθηκε εκ παραδροµής.

9. Ο κος Σοφιανός Κωνσταντίνος τ. Αντωνίου µε ΚΩ∆. 44676 είναι χρεωµένος εκ παραδροµής
στο  χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Ζ.Πηγής  για  τα  έτη  2012-2016.  Σύµφωνα  µε  την
33534/26.09.2019 αίτηση της κόρης του, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 260,00€ πλέον
προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  14  έτους  2017 διότι  έχει  χρεωθεί  στην  κόρη  του  Σοφιανού
Αντωνία µε κωδικό οφειλής 142723.

10. Η κα Μπούφη Θεώνη τ. Παναγιώτη µε ΚΩ∆. 107723 είναι χρεωµένη εκ παραδροµής στο
χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2019 για δύο µονούς τάφους. Σύµφωνα µε
την 29709/28.08.2019 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22,00€ πλέον
προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 30 έτους 2019, διότι ο τάφος που κατέχει είναι ένας µονός.

11. Η κα Μαρκέλλου ∆ήµητρα τ. Θεοδώρου µε ΚΩ∆. 56150 είναι χρεωµένη εκ παραδροµής στο
χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Κεχρεών  για  δύο  µονούς  τάφους  τα  έτη  2010-2019.
Σύµφωνα µε την 35780/11.10.2019 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των
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35,00€  πλέον  προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  43  έτους  2010,  το  ποσό  των  40,00€ πλέον
προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 45 έτους 2011, το ποσό των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ.
Χρέους 45 έτους 2012, το ποσό των 35,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 10 έτους
2013, το ποσό των 35,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 59 έτους 2014, το ποσό των
40,00€  πλέον  προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  39  έτους  2015,  το  ποσό  των  30,00€ πλέον
προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 53 έτους 2016, το ποσό των 35,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ.
Χρέους 24 έτους 2017, το ποσό των 35,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 25 έτους
2018 και το  ποσό  των  22,00€ πλέον  προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους 28 έτους  2019 διότι  ο
τάφος που κατέχει είναι ένας µονός.

12. Ο κος Χρήστου Βασίλειος τ. Χρήστου µε ΚΩ∆. 21507 είναι χρεωµένος εκ παραδροµής στο
χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Αγ.Αννης  Αρχ.Κορίνθου  έτους  2017,  2018 & 2019 για
διπλό τάφο. Σύµφωνα µε την 33023/24.09.2019 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί
το  ποσό  των  35,00€ πλέον  προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  255,  έτους  2017, το  ποσό  των
35,00€ πλέον προσαυξήσεων έτους 2018 µε αρ. Χρέους 254 και το ποσό των 22,00€ πλέον
προσαυξήσεων έτους 2019 αρ. Χρέους 193, διότι ο τάφος είναι µονός.

13. Ο κος ∆άφνης Γεώργιος τ. Βασιλείου µε ΚΩ∆. 43296 είναι χρεωµένος εκ παραδροµής στο
χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Κεχρεών για τα έτη 2010-2018 για µονό τάφο. Σύµφωνα
µε την 35649/16.10.2018 αίτηση του κου Γιαννακόπουλου Γεωργίου, πρέπει να διαγραφεί το
ποσό των 35,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 37, έτους 2010, το ποσό των 40,00€
πλέον  προσαυξήσεων  έτους  2011  µε  αρ.  Χρέους  39,  το  ποσό  των  40,00€  πλέον
προσαυξήσεων  έτους  2012 αρ.  Χρέους  39,  το  ποσό  των  35,00€ πλέον  προσαυξήσεων
έτους 2013 µε αρ. Χρέους 4,το ποσό των 35,00€ πλέον προσαυξήσεων έτους 2014 µε αρ.
Χρέους 28, το ποσό των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων έτους 2015 µε αρ. Χρέους 33, το
ποσό των 30,00€ πλέον προσαυξήσεων έτους 2016 µε αρ. Χρέους 47,το ποσό των 35,00€
πλέον  προσαυξήσεων  έτους  2017  µε  αρ.  Χρέους  21,το  ποσό  των  35,00€  πλέον
προσαυξήσεων έτους 2018 µε αρ. Χρέους 22, διότι δεν κατείχε ποτέ τάφο στο Κοιµητήριο
Κεχρεών και απεβίωσε στις 17.10.2017 και ενταφιάσθηκε στο Κοιµητήριο Αγγελοκάστρου.

14. Ο κος Τέσσης Κυριάκος τ. Κωνσταντίνου µε ΚΩ∆. 141228 είναι χρεωµένος εκ παραδροµής
στο χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Σοφικού έτους 2018 & 2019 για µονό τάφο. Σύµφωνα
µε την 35768/11.10.2019 αίτηση  του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22,00€
πλέον  προσαυξήσεων,  έτους  2018  µε  αρ.  Χρέους  145  και  το  ποσό  των  22,00€ πλέον
προσαυξήσεων, έτους 2019 µε αρ. Χρέους 262 διότι ο τάφος είναι ένας διπλός.

15. Ο κος Κεφάλας Σταύρος τ. Αλεξάνδρου µε ΚΩ∆. 50904 είναι χρεωµένος εκ παραδροµής στο
χρηµατικό  κατάλογο Κοιµητηρίου Αγ.Ιωάννη έτους 2019 για διπλό τάφο. Σύµφωνα µε την
34324/02.10.2019 αίτηση  του  ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί  το  ποσό  των 22,00€ πλέον
προσαυξήσεων, έτους 2019 µε αρ. Χρέους 55 διότι ο τάφος είναι ένας µονός.

16. Ο κος Ανδρέου Αναστάσιος τ. Αναστασίου µε ΚΩ∆. 73885 είναι χρεωµένος εκ παραδροµής
στο χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Αγ.Ιωάννη έτους 2019 για διπλό τάφο. Σύµφωνα µε
την 30644/05.09.2019 αίτηση της συζύγου του, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 44,00€
πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 50 έτους 2019 διότι έγινε αλλαγή ονόµατος, στο όνοµα
της αδερφής του Νίκα Μαρίνας µε κωδικό 149770 και χρεώθηκε εκ παραδροµής.

17. Ο  κος  Σαµανδούρος  Κωνσταντίνος  τ.  Παύλου  µε  ΚΩ∆.  2117  είναι  χρεωµένος  εκ
παραδροµής  στο  χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Ζ.Πηγής  για  τα  έτη  1991-2013  για
οικογενειακό  τάφο.  Σύµφωνα  µε  την  25536/25.07.2019  αίτηση  της  συζύγου  του
Σαµανδούρου  Σταυρούλας,  πρέπει  να  διαγραφεί  το  ποσό  των  11,74€  πλέον
προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 9365, έτους 1991, το ποσό των 14,67€ πλέον προσαυξήσεων
έτους 1992 µε αρ. Χρέους 5372, το ποσό των 20,54€ πλέον προσαυξήσεων έτους 1993 αρ.
Χρέους 8975, το ποσό των 23,48€ πλέον προσαυξήσεων έτους 1994 µε αρ. Χρέους 4389,το
ποσό  των  23,48€ πλέον  προσαυξήσεων  έτους  1995 µε  αρ.  Χρέους  9129,  το  ποσό  των
29,35€ πλέον προσαυξήσεων έτους 1996 µε αρ. Χρέους 10399, το ποσό των 32,28€ πλέον
προσαυξήσεων έτους 1997 µε αρ. Χρέους 3348,το ποσό των 35,22€ πλέον προσαυξήσεων
έτους 1998 µε αρ. Χρέους 2829,το ποσό των 38,15€ πλέον προσαυξήσεων έτους 1999 µε
αρ. Χρέους 2984, το ποσό των 41,09€ πλέον προσαυξήσεων έτους 2000 µε αρ. Χρέους
2117,το ποσό των 44,02€ πλέον προσαυξήσεων έτους 2001 µε αρ. Χρέους 2107,το ποσό
των  38,15€ πλέον  προσαυξήσεων  έτους  1999 µε  αρ.  Χρέους  2984,το  ποσό  των  41,09€
πλέον  προσαυξήσεων  έτους  2000  µε  αρ.  Χρέους  2117  ,το  ποσό  των  44,02€  πλέον
προσαυξήσεων έτους 2001 µε αρ. Χρέους 2107,το ποσό των 45,49€ πλέον προσαυξήσεων
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έτους 2002 µε αρ. Χρέους 2107, το ποσό των 46,96€ πλέον προσαυξήσεων έτους 2003 µε
αρ.  Χρέους  2107,το  ποσό  των  50,00€ πλέον  προσαυξήσεων  έτους  2004 µε  αρ.  Χρέους
2110, το ποσό των 55,00€ πλέον προσαυξήσεων έτους 2005 µε αρ. Χρέους 2148, το ποσό
των 55,00€ πλέον προσαυξήσεων έτους 2006 µε αρ. Χρέους 2178, το ποσό των 55,00€
πλέον  προσαυξήσεων  έτους  2007  µε  αρ.  Χρέους  2178,  το  ποσό  των  55,00€  πλέον
προσαυξήσεων έτους 2008 µε αρ. Χρέους 2179, το ποσό των 55,00€ πλέον προσαυξήσεων
έτους 2009 µε αρ. Χρέους 2178, το ποσό των 55,00€ πλέον προσαυξήσεων έτους 2010 µε
αρ. Χρέους 2174, το ποσό των 60,00€ πλέον προσαυξήσεων έτους 2011 µε αρ. Χρέους
2174, το ποσό των 60,00€ πλέον προσαυξήσεων έτους 2012 µε αρ. Χρέους 2054, το ποσό
των  50,00€  πλέον  προσαυξήσεων  έτους  2013  µε  αρ.  Χρέους  552,διότι  σύµφωνα  µε
Υπεύθυνη  ∆ήλωση  που  προσκόµισε  έχει  έναν  τάφο  διπλό  στο  Κοιµητήριο  Ζ.Πηγής  και
πληρώνεται στον κωδικό 617 έως το 2013 και έπειτα έως και σήµερα στον κωδικό 110390. 

18. Ο  κος  Γιαννακόπουλος  ∆ηµήτριος  τ.  Γεωργίου  µε  ΚΩ∆.  594  είναι  χρεωµένος  εκ
παραδροµής  στο  χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Ζ.Πηγής  έτους  2019 για  µονό  τάφο.
Σύµφωνα µε την 32245/18.09.2019 αίτηση του γιού του, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των
22,00€  πλέον  προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  2920  έτους  2019  διότι  ο  τάφος  είναι  ένας
τριπλός.

19. Ο κος ∆ροσόπουλος Μιχαήλ τ. Γεωργίου µε ΚΩ∆. 39804 είναι χρεωµένος εκ παραδροµής
στο χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Αγ.Παρασκευής Αρχ.Κορίνθου, για µονό τάφο, τα έτη
2007-2018. Σύµφωνα µε την 24213/12.07.2019 αίτηση της κόρης του, πρέπει να διαγραφεί
το ποσό των 35,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 22 έτους 2007, το ποσό των 35,00€
πλέον  προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  25  έτους  2008,  το  ποσό  των  35,00€  πλέον
προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 25 έτους 2009, το ποσό των 35,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ.
Χρέους 29 έτους 2010, το ποσό των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 43 έτους
2011, το ποσό των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 40 έτους 2012, το ποσό των
35,00€  πλέον  προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  23  έτους  2013,  το  ποσό  των  35,00€ πλέον
προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 19 έτους 2014, το ποσό των 35,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ.
Χρέους 22 έτους 2015, το ποσό των 35,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 22 έτους
2016, το ποσό των 35,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 84 έτους 2017, το ποσό των
35,00€ πλέον  προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  18 έτους  2018,  διότι  ο  συγκεκριµένος  τάφος
πληρώνεται από την Κλεπετσάνη Νέζη Αντριάνα µε κωδ. 58115 και ο ∆ροσόπουλος Μιχαήλ
έχει ενταφιασθεί στο Κοιµητήριο Ζ.Πηγής το έτος 2000.

20. Η κα Κορδώση Μαρία τ. Στυλιανού µε ΚΩ∆. 118056 είναι χρεωµένη  εκ παραδροµής στο
χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Κλένιας έτους 2017 & 2018 για δύο τάφους. Σύµφωνα µε
την 25123/22.07.2019 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22,00€ πλέον
προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  232  έτους  2017  &  το  ποσό  των  22,00€  πλέον
προσαυξήσεων,αρ.Χρέους  156 έτους  2018,διότι  ο  συγκεκριµένος  τάφος  πληρώνεται  από
τον  ΚΩ∆.  ΤΕΝ-27214 και  όνοµα  ∆ήµας  Χαράλαµπος  ενώ  στην  ανωτέρω  κα ανήκει  ένας
τάφος µονός. 

21. Ο  κος  Τσιωτάκης  Ιωάννης  τ.  Ευαγγέλου  µε  ΚΩ∆.  ΤΕΝ-28686  είναι  χρεωµένος  εκ
παραδροµής  στο  χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Αγ.Βασιλείου  για  δύο  τάφους  τα  έτη
2011-2019. Σύµφωνα µε την 13900/18.04.2019 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί
το  ποσό  των  20,00€ πλέον  προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  183 έτους  2011,  το  ποσό  των
20,00€  πλέον  προσαυξήσεων,αρ.Χρέους  393  έτους  2012,  το  ποσό  των  18,00€  πλέον
προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  603  έτους  2013,  το  ποσό  των  18,00€  πλέον
προσαυξήσεων,αρ.Χρέους 813 έτους 2014,το ποσό των 44,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ.
Χρέους 202 έτους 2017 & το ποσό των 44,00€ πλέον προσαυξήσεων,αρ.Χρέους 75 έτους
2018,διότι ο τάφος είναι ένας διπλός.

22. Ο κος Παπανικολάου Γεώργιος τ. Αλεξίου µε ΚΩ∆. 2255 είναι χρεωµένος εκ παραδροµής
στο  χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Ζ.Πηγής  έτους  2017,2018 & 2019 για  διπλό  τάφο.
Σύµφωνα  µε  την  29708/28.08.2019  αίτηση  της  κας  Παπανικολάου  Μαρίας,  πρέπει  να
διαγραφεί  το  ποσό  των  40,00€ πλέον  προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  1197 έτους  2017, το
ποσό  των  40,00€ πλέον  προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  2906 έτους  2018 και  το  ποσό  των
22,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 1708 έτους 2019, διότι ο τάφος είναι µονός.

23. Ο κος Γεωργίου Νικόλαος µε ΚΩ∆. 1103 είναι χρεωµένος εκ παραδροµής στο χρηµατικό
κατάλογο Κοιµητηρίου Ζ.Πηγής για τα έτη 2004-2019. Σύµφωνα µε την 28541/16.08.2019
αίτηση  της  κόρης  του  Κορολή  Άννας,  πρέπει  να  διαγραφεί  το  ποσό  των  50,00€  πλέον
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προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  1099  έτους  2014,  το  ποσό  των  55,00€  πλέον
προσαυξήσεων,αρ.Χρέους 327 έτους 2005, το ποσό των 55,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ.
Χρέους 333 έτους 2006, το ποσό των 55,00€ πλέον προσαυξήσεων,αρ.Χρέους 333 έτους
2007,το ποσό των 55,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 334 έτους 2008, το ποσό των
55,00€  πλέον  προσαυξήσεων,αρ.Χρέους  333  έτους  2009,  το  ποσό  των  55,00€  πλέον
προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 332 έτους 2010, το ποσό των 60,00€ πλέον προσαυξήσεων,
αρ. Χρέους 332 έτους 2011, το ποσό των 60,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 2323
έτους 2012, το ποσό των 50,00€ πλέον προσαυξήσεων,αρ.Χρέους 935 έτους 2013, το ποσό
των 50,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 1720 έτους 2014, το ποσό των 50,00€ πλέον
προσαυξήσεων,αρ.Χρέους  1831 έτους  2015,το  ποσό  των  50,00€ πλέον  προσαυξήσεων,
αρ. Χρέους 1306 έτους 2016, το ποσό των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων,αρ.Χρέους 2766
έτους  2017,το  ποσό των 40,00€ πλέον  προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 1645 έτους 2018, το
ποσό των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων,αρ.Χρέους 2904 έτους 2019,διότι έχει γίνει εκταφή
των οστών το έτος 2003.

24. Ο κος Σούκουλης Σταύρος τ. Κων/νου µε ΚΩ∆. 18264 είναι χρεωµένος εκ παραδροµής στο
χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Ζ.Πηγής  έτους  2018 για  διπλό  τάφο.  Σύµφωνα  µε  την
19575/05.06.2019 αίτηση  του  ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί  το  ποσό  των 40,00€ πλέον
προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 2958 έτους 2018, διότι ο τάφος είναι µονός.

25. Η  κα  Κεφάλα  Αικατερίνη  τ.  Ηλία  µε  ΚΩ∆.  73151  είναι  χρεωµένη  εκ  παραδροµής  στο
χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Ζ.Πηγής  έτους  2017,2018  &  2019  για  διπλό  τάφο.
Σύµφωνα µε την 34619/04.10.2019 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των
44,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 21 έτους 2019, διότι ο τάφος είναι µονός και για
το  έτος  2018  έχει  πληρωθεί  εκ  παραδροµής  διπλός  µε  το  υπ'αρ.  Λ  107/11.01.2019
διπλότυπο και για το 2017 έχει πληρωθεί επίσης εκ παραδροµής για διπλό µε το υπ'αρ. Λ
198/11.01.2018 διπλότυπο.

26. Η  κα  Χωριανοπούλου  Γεωργία  τ.  Ιωάννη  µε  ΚΩ∆.  ΣΟΛ-60509  είναι  χρεωµένη  εκ
παραδροµής στο χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Σοφικού για τα έτη 2015,2016,2017,2018
για  µονό  τάφο.  Σύµφωνα  µε  την  30823/09.09.2019  αίτηση  της  ανωτέρω,  πρέπει  να
διαγραφεί το ποσό των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 414 έτους 2015, το ποσό
των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 414 έτους 2016,το ποσό των 22,00€ πλέον
προσαυξήσεων, αρ.  Χρέους  180 έτους  2017,το ποσό  των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων,
αρ. Χρέους 141 έτους 2018,το ποσό των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 258
έτους  2019,διότι  όπως  ισχυρίζεται  στην  Υπεύθυνη  ∆ήλωσή  της  δεν  είχε  ποτέ  τάφο  στο
Κοιµητήριο Σοφικού.

27. Ο κος Μαυρονάσιος Νικόλαος τ. Σωτηρίου µε ΚΩ∆. Λ401 είναι χρεωµένος εκ παραδροµής
στο χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Ασσου έτους 2018 & 2019 για διπλό τάφο. Σύµφωνα
µε την 39428/06.11.2019 αίτηση  του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22,00€
πλέον  προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  125  έτους  2017  και  το  ποσό  των  22,00€  πλέον
προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 4 έτους 2019 διότι ο τάφος είναι µονός.

28. Η κα Αντωνοπούλου Μαρία τ. Ηλία µε ΚΩ∆. 133576 είναι χρεωµένη εκ παραδροµής στο
χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Ξυλοκέριζας έτους 2017 & 2018 για διπλό τάφο. Σύµφωνα
µε την 42085/22.11.2019 αίτηση της κόρης της, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 35,00€
πλέον  προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  169  έτους  2018  και  το  ποσό  των  22,00€  πλέον
προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  171  έτους  2019  διότι  ο  τάφος  είναι  µεν  διπλός  αλλά
παραχωρήθηκε  το  ένα  τµήµα  του  τάφου,  το  άλλο  τµήµα  παραχωρήθηκε  εκ  νέου  στις
13/03/2019 στην Αντωνοπούλου Αναστασία για το ενταφιασµό της µητέρας της.

29. Η κα Κανακάρη Αναστασία τ. Σπυρίδωνα µε ΚΩ∆. Λ12586 είναι χρεωµένη εκ παραδροµής
στο  χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Ασσου  έτους  2017,2018 &  2019  για  διπλό  τάφο.
Σύµφωνα  µε  την  32535/19.09.2019  αίτηση  της  κας  Κανακάρη  Αικατερίνης,  πρέπει  να
διαγραφεί το ποσό των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 243 έτους 2017, το ποσό
των  22,00€ πλέον  προσαυξήσεων, αρ.  Χρέους  248 έτους  2018 και το  ποσό  των  22,00€
πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 161 έτους 2019 διότι ο τάφος είναι µονός.

30. Η  κα  Σοφού  Ανδριάνα  τ.  Βασιλείου  µε  ΚΩ∆.  47480 είναι  χρεωµένη  εκ  παραδροµής  στο
χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Ζ.Πηγής για χρήση οστεοφυλακίου για τα έτη 2016-2019.
Σύµφωνα µε την 30823/09.09.2019 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των
45,00€  πλέον  προσαυξήσεων,  αρ.  Χρέους  20  έτους  2016,  το  ποσό  των  45,00€ πλέον
προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 17 έτους 2017, το ποσό των 45,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ.
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Χρέους 16 έτους 2018, το ποσό των 20,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 15 έτους
2019, διότι τα οστά έχουν µεταφερθεί στο χωνευτήρι το έτος 2015.

31. Η  κα  Βλάχου  Αννα  τ.  Βασιλείου  µε  ΚΩ∆.  147180  είναι  χρεωµένη  εκ  παραδροµής  στο
χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Ξυλοκέριζας για ανόρυξη τάφου στις 28/05/2018, πρέπει
να γίνει διαγραφή του ποσού των 150,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ.χρέους 11, έτους 2019
διότι  έχει  πληρωθεί  µε  το  υπ'αρ.  ΠΕΙΡ  3379/13.07.2018  διπλότυπο  της  Ταµειακής
Υπηρεσίας. 

Με απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. κ.i) του Ν. 4623/2019,
κάθε είδους χρέη προς τους ∆ήµους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει: όταν η
εγγραφή  στους  οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους  δηµοτικών  ή  κοινοτικών  φόρων,  τελών,
δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη
ή το πρόσωπο του φορολογουµένου ή όταν έγινε λανθασµένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος
εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006). 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε.

         Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του

Προέδρου,  την  εισήγηση  της  αρµόδιας  υπηρεσίας,  το  άρθρο  72  του  Ν.3852/2010 όπως

αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις  του άρθρου 174  του Ν.3463/06  του Κώδικα ∆ήµων και

Κοινοτήτων όπως ισχύει  καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

         Την διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους Κοιµητηρίων των :

1. ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ µε ΚΩ∆. 81307

2. ΚΟΡ∆ΩΣΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε ΚΩ∆.61816

3. ΜΗΤΣΟ ΘΩΜΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ µε ΚΩ∆  Λ10519

4. ∆ΙΑΤΣΙΝ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ µε ΚΩ∆.132104

5. ∆ΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ µε ΚΩ∆. 39646

6. ΚΑΛΛΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΥ µε ΚΩ∆. 117778

7. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε ΚΩ∆. Λ5333

8. ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  µε ΚΩ∆. ΤΕΝ-28369

9. ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ  µε ΚΩ∆. 44676

10. ΜΠΟΥΦΗ ΘΕΩΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ µε ΚΩ∆. 107723

11. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ µε ΚΩ∆. 56150

12. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ µε ΚΩ∆. 21507

13. ∆ΑΦΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  µε ΚΩ∆. 43296

14. ΤΕΣΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ µε ΚΩ∆.141228

15. ΚΕΦΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ µε ΚΩ∆. 50904

16. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ µε ΚΩ∆. 73885

17. ΣΑΜΑΝ∆ΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ µε ΚΩ∆. 2117

18. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε ΚΩ∆. 594

19. ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  µε ΚΩ∆. 39804

20. ΚΟΡ∆ΩΣΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  µε ΚΩ∆.118056
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21.ΤΣΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ µε ΚΩ∆. ΤΕΝ-28686

22. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΛΕΞΙΟΥ µε ΚΩ∆. 2255

23. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  µε ΚΩ∆. 1103

24. ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ µε ΚΩ∆. 18264

25. ΚΕΦΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΗΛΙΑ µε ΚΩ∆. 73151

26. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ  µε ΚΩ∆. ΣΟΛ-60509

27. ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ µε ΚΩ∆. Λ401

28. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΗΛΙΑ  µε ΚΩ∆. 133576

29. ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ  µε ΚΩ∆. Λ12586

30. ΣΟΦΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  µε ΚΩ∆. 47480

31. ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΝΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  µε ΚΩ∆. 147180

όπως αναλυτικά  αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύµφωνα µε την ανωτέρω

εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.

         Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως o Νοµός ορίζει.

         Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 44/557/2019.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,       06-02-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 6Ε1ΨΩΛ7-ΙΤ5
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